
- 2 -

7 AN :DE REDAKTIE 
De meeste zomergasten ZlJn inmiddels weer vertrokken. :De trek komt 
weer langzaam op gang, want regelmatig zie je kleine groepjes Spreeuwen 
en Kieviten zuidwaarts trel:ken" Gezien het slechte 'lteer van de laatste 
weken, zou je haa.st ge.s.n d nhsi._, dat ze het daarom doen. 

U weet toch dat bij goed vr<: �:.::v onze vogelaars iedere zaterdagmorgen 
in oktober tr'ekwaarnemingen doe11 op het hoge duin bij de z.g. :Driehoek 
in de Noordduinen. U bent daar van harte welkom. 
Het derde nummer van dit jaar biedt e en rijke verscheidenheid aan 
artikelen. Buiten de vaste artikelen zoals bestuursmededelingen e.d . ,  
STIVONO-ni euws en de vraarnemingen zijn er tal van aardige inzendingen 
zoals van e en wespvlinder, over de slechte toestand van de e iken dit 
j aar en e e n  korte terugblik van een jeugdlid op het afgelopen s;eizoen. 
Verder e en uitgebre i d verslag van de vogels in de polder Hogeweg in 
de afgelopen winter en e e n  nos talgisch verhaal over de Kievit. 

de 

Ook een impressie van de lange exc�sie naar Spanje ontbreekt niet. 
Het 2e munmer dit jaar was door problemen met de stenciJ.machine 
wat later verschenen dan normaal. U krljgt dan ook wat minder tijd 
om uw kopy voor het vol gende nummer in te zenden .  Aangezien de re daktie
vergadering op 6 november is, graag uw kopy v66r 1 november inleveren 
bij Coby van Dijk, Le endert Hellenberghof 32, 2202 XT Noordwijk. 
We rekenen wee r  op veel inzendingen. 
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strand loper 
BIJ DE VOORPLAAT 

Spreeuwen zijn reislustige vogels . Vooral 
in oktober vliegen miljoenen spreeuwen 
langs onze kust naar het zuidwesten. 
Voor het grootste deel zijn dit vogels 
die uit Oost-Europa afkomstig zijn. Een 
deel van de Nederlandse spreemo�en trekt 
ook weg. Uit onderzoek is gebleken dat 
bij-.'oorbeeld spreeuwen uit Zuid-Hollànd 
vcoral langs de Engelse zuidkust overwin
teren terwijl de vogels van Ameland en 
Schiermonnikoog rechtstreeks over de 
Noordzee naar Midden Engeland vliegen . De 
spreeuwen uit Zuid-Limburg zijn voor het 
grootste deel standvogels. 

vereniging voor natuur. en 
vogelbescherming noordwijk 

Maar niet alleen in het najaar zijn 
massa's spreeuwen onderweg. Zo is bekend 
dat vooral jonge vogels9 die in Zwitser
land geboren zijn, eind juni al op reis 
gaan, op zoek naar betere voedselgebieden 
Ze komen dan ondermeer in de' Nederlandse 
kersenboomgaarden hun kostje bij elkaar 
scharrelen� 

Tenslotte is er nog de slaaptrek. die 
vrijwel het hele jaar door waargenomen 
kan worden. Vroeger sliepen er tiendui
zenden spreeuwen op Offem. Daar heeft men 
jarenlang enorme moeite gedaan om de vo-:; 
gels te verjagen omdat ze schade veroor
zaakten aan Tàxussen en Rhododendrons, 
die door de enorme mesthoeveelheid af 
stierven, De laatste jaren is er nu een 
slaapplaats tussen Voorhout en Warmondg 
bij het viaduct van de Rijksweg A 44. 

19• jaargang september 1987 




